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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan deskripsi data dan analisis data pada penelitian tentang 

pengaruh penggunaan metode Mind Mapping pada materi pokok gaya 

terhadap hasil belajar siswa kelas V MI I’anatusshibyanMangkang Tahun 

Ajaran 2011/2012, diperoleh : Rata – rata hasil belajar kelompok eksperimen 

adalah 84,25 sedangkan rata-rata hasil belajar pada kelas kontrol adalah 

82,72.  

Sedangkan berdasarkan uji perbedaan rata-rata satu pihak kanan 

diperoleh thitung= 2,339 dan ttabel= 1,684 dengan kriteria pengujian Ho diterima 

jikathitung<ttabeldan sebaliknya. Karena thitung>ttabelberarti Ho ditolak atau Ha 

diterima, maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran Mind 

Mapping berpengaruh terhadap belajar siswa di MI I’anatusshibyan 

Mangkang. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian  penulis mengenai pengaruh penggunaan 

metode Mind Mapping mata pelajaran IPA materi pokok gaya terhadap hasil 

belajar siswa MI I’anatusshibyanMangkang tahun ajaran 2011/2012, maka 

dapat disampaikan saran – saran sebagai berikut: 

1. Kepada guru mata pelajaran IPA bahwa tidak semua materi itu cocok 

diajarkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang sama. Maka 

dari itu guru harus pandai-pandai dalam memilih metode yang sesuai 

agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai yang diharapkan. 

2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan 

untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam proses 

pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran IPA di MI 

I’anatusshibyanMangkang. 
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3. Bagi peserta didik hendaknya selalu memperhatikan pelajaran yang 

disampaikan oleh guru dengan sungguh – sungguh dan meningkatkan 

motivasi belajarnya, agar hasil belajar yang dicapai menjadi lebih baik. 

 

C. Penutup 

Puji Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, 

taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Peneliti menyadari adanya kekurangan-kekurangan serta berbagai 

kelemahan yang ada di dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari 

berbagai pihak sangat penulis harapkan, guna perbaikan-perbaikan penelitian 

mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

bagi para pembaca pada umumnya. 

Akhirnya tidak lupa penulis sampaikan terimakasih kepada semua 

pihak yang telah membantudalam menyusun skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 


